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         Ö z e t   B ü l t e n
         Tarih  : 26.02.2019 

         Sayı  : 2019/33 

Değerli Müşterimiz;                                                                                                                            

   

 Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeler, konu başlıkları 

itibariyle aşağıda açıklanmıştır. 

 

A. Konu Başlıkları 

 

 -Muhtasar, KDV, Damga Vergisi ve Basit Usul Gelir Vergisi Beyannamelerinin 

Verilme Sürelerinin Uzatılması ile 2019/Ocak dönemi Defter-Beyan Sisteminden 

Verilmesi Gereken Beyannamelerin “Beyanname Düzenleme Programından” 

Verilebilmesine İlişkin Sirküler Yayımlanmıştır. 

 

 -7166 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun ile İş Kanunu ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Yönünden Yapılan Düzenlemeler 

(22.02.2019 tarih ve 30964 sayılı R.G.) 

 

 Söz konusu gelişmeleri konu başlıkları altında özetle bilgilerinize sunuyoruz.     
 

B. Konu Özetleri 

 

1. Muhtasar, KDV, Damga Vergisi ve Basit Usul Gelir Vergisi Beyannamelerinin 

Verilme Sürelerinin Uzatılması ile 2019/Ocak dönemi Defter-Beyan Sisteminden 

Verilmesi Gereken Beyannamelerin “Beyanname Düzenleme Programından” 

Verilebilmesine İlişkin Sirküler Yayımlanmıştır. 

 

         25.02.2019 tarihli ve VUK-113 / 2019-3 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile;  

 -Muhtasar, KDV ve Damga Vergisi beyannamelerinin süresi 26.02.2019 tarihine 

kadar uzatılması,  

 -Basit usul gelir vergisi beyanname süresinin 28.02.2019 tarihine kadar uzatılması,  

 -2019/Ocak dönemine ilişkin olarak Defter-Beyan Sistemine 25.02.2019 tarihine 

kadar yapılması gereken kayıtların 15.03.2019 tarihine kadar yapılması,  

 -2019/Ocak dönemine ilişkin olarak Defter-Beyan Sisteminden verilmesi gereken 

beyannamelerin “Beyanname Düzenleme Programından” verilebilmesi, 

konusunda açıklamalar yapılmıştır.  
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2. 7166 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun ile İş Kanunu ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Yönünden Yapılan 

Düzenlemeler (22.02.2019 tarih ve 30964 sayılı R.G.) 

 
 7166 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun ile İş Kanunu ve Sosyal Güvenlik mevzuatı yönünden bazı değişiklikler 

yapılmıştır. Söz konusu düzenlemeler aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.  

 

 -2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu’nun Ek:7/1 nci maddesine aşağıdaki cümle 

eklenmiştir.  

 

“Bu fıkranın uygulanmasında, 5510 sayılı Kanunun Ek:18 inci maddesi uyarınca 

Ramazan ve Kurban bayramlarında ödenen bayram ikramiyeleri hane içinde kişi 

başına düşen ortalama aylık gelir tutarının hesaplanmasına dâhil edilmez.”  

 

 -2828 sayılı Kanun’a aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.  

 

“Geçici Madde:17- Ek:7 nci maddeye göre evde bakım yardımı almakta iken 5510 

sayılı Kanunun Ek:18 inci maddesi uyarınca 2018 yılında ödenen bayram ikramiyeleri 

nedeniyle hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir şartının aşılması hâlinde; 

bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar evde bakım yardımı henüz kesilmemiş 

olanların yardımları kesilmeksizin ödenmeye devam olunur, kesilmiş olanların yardımları 

kesildiği tarih itibarıyla tekrar başlatılır ve kesilen döneme ilişkin ödenmeyen yardım 

tutarları defaten kendilerine ödenir.” 

 

          2828 sayılı Kanun’a eklenen bu madde ile ödenen bayram ikramiyelerinden 

dolayı hane halkı gelirinin yükselmesi ile kesintiye uğrayan yardımların kesilmeksizin 

devam edeceği, kesinti yapılmış ise yapılan kesintinin defaten ödeneceği hüküm altına 

alınmıştır.  

 

         -4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun geçici:19 uncu maddesine son fıkrasından 

önce gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.  

 

“01.02.2019 ila 30.04.2019 tarihleri arasında işyerlerinde 2018 yılı Ocak ila Aralık 

ayları/döneminde aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet 

beyannamesi ile 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi 

kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan 

aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak işe alınanların, iş sözleşmesinin işveren 

tarafından haklı nedenlerle feshedilmesi hariç olmak üzere, işe alındıkları tarihten 

itibaren dokuz aylık sürede iş sözleşmesi feshedilmeksizin çalıştırılmaları halinde bu 

maddede belirtilen prim desteği ile birlikte işe alındıkları ay dâhil üç aylık süre için prim 

ödeme gün sayısının 67,36 Türk Lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutar Fondan 

karşılanmak üzere işverene destek olarak ayrıca sağlanır. Bu fıkra kapsamında işverene 

sağlanan ücret desteği işverenin Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlarına mahsup 

edilir, ancak işverene ödenmez.”  
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         Bu madde ile ücret desteğinden yararlanabilmek için;  

 

        -7103 sayılı Kanun’un Ek:19 uncu madde de belirtilen teşviklerden yararlanmak 

üzere sisteme kaydedilmesi,  

 

 -01.02.2019 – 30.04.2019 tarih aralığında işe alınmış olması,  

 

 -2018/01-12 dönemleri arasında SGK’ya en az sigortalı bildirilen dönemdeki 

sigortalı sayısına ilave olarak işe alınması,  

 

 -01.02.2019 – 30.04.2019 tarihleri arasında işe alınan sigortalıların en az 9 ay süre 

ile çalıştırılması, (İş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenlerle feshedilmesi hariç)  

 

          Şartları sağlayan işveren ve sigortalıları için;  

 

         -İşe alındıkları ay dahil 3 aylık süre için prim ödeme gün sayısı ile 67,36₺ nin çarpımı 

ile bulunacak tutar destek olarak işverene sağlanacaktır.  

 

         -Hesaplanan ücret destek tutarı işverene iade edilmeyecek olup tahakkuk 

etmesini müteakip SGK prim borçlarına mahsup edilecektir.  

 

          4857 sayılı İş Kanunu’nun 112 nci maddesine beşinci fıkrasından sonra gelmek 

üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.  

 

“4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca alt işverenler 

tarafından çalıştırılan işçilere, 11.09.2014 tarihinden sonra imzalanan ihale sözleşmeleri 

kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarına ait işyerlerinde 11.09.2014 tarihinden sonra 

geçen süreye ilişkin olarak kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan kıdem 

tazminatı ödemeleri için sözleşmesinde kıdem tazminatı ödemesinden ötürü alt 

işverene rücu edileceğine dair açık bir hükme yer verilmemişse alt işverenlere rücu 

edilmez.”  

 

 4857 sayılı Kanun’a aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.  

 

“Geçici Madde:9- Bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla kamu kurum veya kuruluşları 

tarafından alt işverene rücu edilmek üzere yürütülen davalarda, 112 nci maddenin 

altıncı fıkrası kapsamında rücu edilmeyecek kısmı için ihtilafın esası hakkında karar 

verilmesine yer olmadığına hükmedilir, yargılama gideri ve vekâlet ücreti taraflar 

üzerinde bırakılır. İcra takiplerinde rücu edilmeyecek kısma ilişkin olarak harç 

alınmaksızın düşme kararı verilir, takip giderleri ile vekâlet ücreti taraflar üzerinde 

bırakılır. Ancak, bu kapsamda alt işverene rücu edilerek takip ve tahsil edilmiş olan 

tutarlar, alt işverenler lehine hiçbir şekilde alacak hakkı doğurmaz ve tahsil edilmiş 

tutarlar iade edilmez.” 

  

         Ayrıca 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun geçici 4 üncü maddesinin 

birinci fıkrasında yer alan “01.01.2020 tarihine kadar” ve “01.01.2019 tarihine kadar” 
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ibareleri “38 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer 

alan yürürlük tarihine kadar” şeklinde değiştirilmiştir.  

 

          Bu değişiklikle; 

 

        -“Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (A) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği 

uzmanı görevlendirme yükümlülüğü, 38/1-a.1 inci maddesinde yer alan yürürlük 

tarihine kadar (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi;  

 

        -Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı 

görevlendirme yükümlülüğü, 38(1-a,1 inci maddesinde yer alan yürürlük tarihine kadar 

(C) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi kaydıyla yerine getirilmiş 

sayılır.”  

 

maddesi 4857 sayılı İş Kanununun mülga 81 inci maddesi kapsamında çalışanlar hariç 

kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 

01.07/2020 tarihine kadar uzatılmıştır.  

 

          Yapılan düzenlemeler 22.02.2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.  
 

  

                                     Saygılarımızla 

             Hasan Zeki Süzen (YMM)  –  Ekrem Kayı (YMM) 


